


 هٌْذع ػیذ حویذ اؿشفی                     

 



ؿْشًـیٌی ػشیـ سؿذ ٍ اخیش دِّ ػِ دس ؿْشی جوقیت سٍصافضٍى سؿذ  
 اػتمشاس ٍ کالثذی سٍیِ تی گؼتشؽ هَجة تَػقِ حال دس کـَسّای دس

  ٍ غیشسػوی ػکًَتگاّْای ایجاد ٍ ؿْشّا هشاکض دس جوقیت ًاهتقادل
  آًْا اص یکی کِ اػت ؿذُ حادی اجتوافی هـکالت هَجة ّوچٌیي

 .اػت ًـیٌی حاؿیِ
همایؼِ ؿْشًـیٌی هیضاى تا ایشاى ؿْشّای جوقیت عثیقی سؿذ هیضاى اگش 

 سؿذ هیضاى افضایؾ دس اختالف دسكذ 3 کِ دسیافت تَاى هی ؿَد،
 هْاجشاى ػشیـ حشکت دٌّذُ ًـاى خَد ایي خَسدهی چـن تِ ؿْشًـیٌی

  افضایؾ هَجة ّاهْاجشت ایي .اػت صهاًی هحذٍدُ ایي دس ؿْش تِ سٍػتا اص
 کاس تشای تماضا افضایؾ اص تیـتش هشاتة تِ کِ ، ؿْشّا دس کاس ًیشٍی فشضِ

 .ؿَد هی ؿْشّاػت، دس
 



ِغیشسػوی ٍ ًاهتقاسف هَلتی ػکًَتگاّْای ، ًـیٌی صاغِ ،ًـیٌی حاؿی ٍ  
 هختلف اؿکال تِ کِ ّؼتٌذ فمشؿْشی ّای جلَُ جولِ اص ایٌْا اهخال
  صًذگی تذ ؿشایظ .ػاصًذ هی ًوایاى هؼکي تخؾ دس سا خَد صؿت چْشُ
 هحشٍم خَد اًؼاًی اٍلیِ حمَق اص کِ ؿْشّا ػاکٌاى اص ًفش ّا هیلیَى تشای

 غیشدٍلتی، ٍ دٍلتی هؼؤٍالى جاهقِ، هختلف الـاس جذی تالؽ ًیاصهٌذ ،اًذ
  تتَاى تا اػت، ای هٌغمِ ٍ ؿْشی هؼایل ًؾشاى كاحة ٍ سیضاى تشًاهِ
 .ػاخت فشاّن سا پایذاس ؿْشًـیٌی ٍ ؿْش ٍ پایذاس تَػقِ اهکاى

 



  ٍ تِ عَس کلی اػکاى غیشسػوی دس هتَى تخللی فلَم هشتَط تِ اجتواؿ
، اػکاى خَدسٍی، اػکاى  حاؿیِ ًـیٌیدیگشی چَى تا فٌَاى ّای ؿْش، 

ًاتٌْجاس یا ًاتؼاهاى ، اػکاى فذٍاًی ، آلًَک ٍ صاغِ ٍ اكغالحاتی اص ایي  
 .دػت ًیض خَاًذُ ؿذُ اػت

 

 



 ػاص خَدسٍی ٍ غیشلاًًَیػاخت ٍ 

 سفایت اكَل فٌی ٍ اػتاًذاسدّافذم 

 ًاچیض اص خذهاتتْشُ هٌذی 

 هَسدًیاصکاستشی ّای ًاصل ػغح 

 کن دسآهذ، اؿتغال غیشسػوی ٍ تیکاسی گؼتشدٍُجَد گشٍُ ّای 

 ػٌخیت تا تمیِ ؿْش ٍ کوثَد ًؾاست تش آًْافذم 

 



اص تَػقِ حال دس کـَسّای اص تشخی تا همایؼِ دس هؼألِ ایي ایٌکِ اٍل 
 سًٍذ تِ تَجِ تا اٍالً کِ داسد تشی هٌاػة ٍضقیت کیفیت، ٍ کویت لحاػ

  کن تش دلیلی ًثایذ سا آى حاًیاً ٍ ًیؼت ؿذُ تضویي آى تمای تحَالت
 هْیا ای صهیٌِ ًـاًگش تَاًذهی ٍالـ دس تلکِ پٌذاؿت؛ هؼألِ تِ تَجْی

 .آیذ ؿواس تِ آى سفـ تشای
اػکاى اص کٌٌذُ ًگشاى ای ؿیَُ تِ جذیذ، ّای تشسػی دس ایٌکِ دٍم 

  تِ سا غیشسػوی اػکاى اص ای فضایٌذُ حجن کِ ؿَد هی اؿاسُ غیشسػوی
  لثلی ػاکٌاى ؿذى ساًذُ اص ٍ گیشد تشهی دس ؿْشّا کالى حاؿیِ دس ٍیظُ
 .ؿَد هی  ًاؿی التلادی تٌضل فلت تِ ؿْش

 



ایجاد تلکِ ًیؼت دٍلتی خضاًِ اص كشف اػتفادُ دیذگاُ ایي اص تَاًوٌذػاصی 
 ٍضقیت تْثَد جْت دس جَاهـ ایي هحلی هٌاتـ ٍ تَاى اص گیشی تْشُ صهیٌِ

 .اػت اجتوافی ٍ التلادی
پایذاس، اؿتغال ٍ ایجاد ٍ التلاد هؼألِ تِ ٍیظُ تَجِ ضوي تَاًوٌذػاصی 

 تِ ٍ ػکًَت اهٌیت تأهیي خلَف دس سا فولی ساّکاسّایی تایؼت هی
  دػتشػی خذهات، تِ دػتشػی صهیي، تِ دػتشػی ، ؿذى ؿٌاختِ سػویت

  ٍ دسآهذ کن ّای گشٍُ هـاسکت ، ؿْشًٍذی فشٌّگ پایگیشی افتثاسات تِ
 .دسآٍسد اجشا تِ ٍ کٌذ اسائِ ،ّا ایي هاًٌذ

 



یا اًگاؿتي ًادیذُ پذیذُ ایي تا تشخَسد ای سیـِ حل ساُ کِ اػت هؼلن 
  هؤحشتشیي تلکِ ًیؼت، تْؼاصی ٍ خذهات كذلِ یا ٍ اجتوافات کشدى حزف

 .اػت اجتوافات ایي تَاًوٌذػاصی ساّکاس، هفیذتشیي ٍ
 



تلکِ ًوی ؿَد ًیاصهٌذاى تِ هؼکي، چیضی اػت عثیقی ٍ جشم تلمی احتیاد 
یک ساّکاسّای هٌاػثی تشای آى اًذیـیذ؛ دس كَستی کِ ػَد هٌفقت 

 .هیـَدعلثاى دس ایجاد پذیذُ اػکاى غیشسػوی ًَفی جشم هحؼَب 
تذیي ًگشیؼت؛ حاؿیِ ًـیٌی تِ هؼایل التلادی هی تَاى تا دیذی دیگش ّن 

ًیاصهٌذاى اػت کِ تافج ایجاد پذیذُ اػکاى غیشسػوی احتیاد کِ آیا گًَِ 
ؿشایظ التلادی تشخی الـاس اػتفادُ  اص یا ػَد هٌفقت علثاى کِ هی ؿَد 
گفت کِ حذالل هی تَاى دس پاػخ . هی صًٌذٍ تِ ایي پذیذُ داهي هی کٌٌذ 

تِ هَاصات احتیاد ًیاصهٌذاى ، ػَد هٌفقت علثاى ًیض دس ایجاد پذیذُ اػکاى  
 .غیشسػوی ًمؾ داسد

 
 

 



ّای جٌثِ داسد، هْوی ًمؾ ًـیٌی حاؿیِ پذیذُ ایجاد دس کِ دیگش هَسد  
  ، ؿاى تَدى غیشلاًًَی ّواى دلیل تِ غیشسػوی، ػکًَتگاّْای . اػت کالثذی

 .اًذ پاییي تؼیاس ػغح دس صیشػاختی ٍ ًاکافی ؿْشی خذهات ٍ ّا ػشٍیغ داسای
 :اص فثاستٌذ صیشتٌایی تؼْیالت ٍ ّا ػشٍیغ ایي

   استثاعی ؿثکِ 
  آب هٌاتـ

 فاضالب تخلیِ ػیؼتن
  تشق

   جادُ
  هذاسع

 تْذاؿت هشاکض
   .ایٌْا ًؾایش ٍ تاصاس 

 



فٌَاى تِ .داسد هْوی ًمؾ ًـیٌی حاؿیِ ایجاد دس ًیض ػیاػی هؼایل  
  ایٌکِ خاعش تِ ؿْش ؿَسای افضای یا هجلغ، ًوایٌذگاى اص تشخی هخال
 گیشًذهی ًؾش دس آسا کؼة تشای کِ جایی اٍلیي دٌّذ، جلَُ هشدهی سا خَد

 اًتخاتات دس تاالیی ـ ٍسأی ـ جوقیتی پتاًؼیل کِ اػت ای حاؿیِ هٌاعك
 هی هٌاعك ایي تِ خاكی اهتیاصات دادى تِ خاعش ّویي تِ ایٌاى داسًذ،

 .گشدد هی ًـیٌی حاؿیِ تـذیذ تافج کاس ایي کِ پشداصًذ
 

 



اػکاى گیشی ؿکل دالیل دیگش اص ّن ؿْشی ٍاحذ هذیشیت فمذاى 
  صیشتٌایی ٍ صیشػاختی خذهات اکٌَى ّن .اػت ًـیٌی حاؿیِ ٍ غیشسػوی

 ؿْشداسی اختیاس دس ّیچکذام ایٌْا ًؾایش ٍ تلفي ٍ گاص ، تشق ، آب ّوچَى
  تِ خذهات ایٌگًَِ ًذادى لشاس اختیاس دس تا تتَاًٌذ آًْا تا ًذاسًذ لشاس ّا

 ٍ تاؿٌذ داؿتِ غیشسػوی اػکاى تشاتش دس فـاسی اّشم ،ًـیي حاؿیِ هٌاعك
 اًجام ٍلَؿ اص لثل سا ٍالقِ فالد حمیمت دس ٍ .کٌٌذ هثاسصُ پذیذُ ایي تا

 .دٌّذ
 

 



ًِحَصُ دس سا خَد ّای ًاکاهی ّویـِ کـَس اجشایی هذیشاى هتأػفا  
  حالی دس ،داًٌذ هی ؿْش تِ سٍػتائیاى هْاجشت اص ًاؿی ، ؿْشی هذیشیت

 آى عثك تش ٍ پزیشفت ٍالقیت فٌَاى تِ سا سٍػتائیاى هْاجشت تایذ کِ
 هیلیَى 45 تش تالغ اکٌَى ّن کِ ؿْشًـیٌی جوقیت هخالً .کشد سیضی تشًاهِ

 ًفش هیلیَى 70 تِ آیٌذُ ػال 15 ؽشف کِ گشدد هی تیٌی پیؾ ٍ اػت ًفش
 ؿْشّا تشای جوقیت ایي عثك تش تایذ اکٌَى ّن اص کشد، خَاّذ پیذا افضایؾ
 دس ّا کَؿؾ ایٌکِ ًِ داد اًجام سا الصم ػاصی ؽشفیت کشد سیضی تشًاهِ
 اگش کِ .تاؿذ ًفش هیلیَى 50 تِ کـَس ؿْشی جوقیت ػمف کاّؾ جْت
 .ؿذ خَاّذ ػاص هـکل ؿْشی هذیشاى تشای آیٌذُ دس تاؿذ چٌیي

 

 



ِاػت ؿْشی تا آًْا لیاع ٍ ًؼثیت ای، حاؿیِ ّای تافت ًاٌّجاسی اكلی هشحل  
  تِ ، حادی چٌذاى هؼألِ ٍ اػت فشاٍاًی ّای هضیت دستشداسًذُ آًْا کٌاس دس کِ
  غالثاً سٍػتاّا ٍ کَچک ؿْشّای کِ حالی دس .ًذاسد ، هَجَد هـکالت اًثاؿت جض

 ، آػفالت هقاتش فالذ سٍػتاّا اص تؼیاسی .داسًذ ّا حاؿیِ ایي اص تذتش ٍضقیتی
 .ّؼتٌذ ًاپایذاس ٍ دٍام کن تٌاّای داسای ٍ صتالِ ٍ فاضالب دفـ ٍ گشدآٍسی ؿثکِ

 چاّْای اص ًیض آًْا آؿاهیذًی آب کِ تؼا چِ ٍ صًذگی جا یک دس اًؼاى ٍ دام
  ایٌکِ ّوِ اص تذتش ٍ ًذاسًذ ای جادُ استثاط هاّْا ایٌاى .ؿَدهی تأهیي دػتی

 ـ ًاؿذًی گاُ ٍ ـ دؿَاس تغ ًیض فشٌّگ ٍ آهَصؽ ٍ تْذاؿت تِ ؿاى دػتشػی
 دس فمش ًوَد ٍ فمش تجوـ اص فوذتاً ای حاؿیِ هؼاکي ًاپؼٌذی تٌاتشایي .اػت

 ؿغلی ؿْشی، التلاد غیشسػوی تخؾ دس ًـیٌاى حاؿیِ اگش .اػت ؿْش هماتل
 .ّؼتٌذ تیکاس ػال اص ًیوی ًـیٌاى سٍػتا اًذ، کشدُ ایجاد خَد تشای

 



ای گؼتشدُ تجاسب ٍ ًیؼت چٌذاًی ػاتمِ ٍ تٌَؿ داسای ایشاى دس ؿْشی تْؼاصی 
  تشاتش دس .اػت ًیاٍسدُ تاس تِ دادًی تقوین هغالقاتی ّای تشداسی تْشُ تشای سا

 تِ کَچک ؿْشّای اص ٍ ؿْشّا تِ سٍػتاّا اص هْاجشت دائوی ٍ دیشپا جشیاى
 ٍ ّا هْاجشت ًمـِ تْیِ تِ هٌجش کِ پاػخگَ تحمیماتی ٌَّص تضسگ، ؿْشّای

 ًؾشیِ ، ایي ٍجَد تا اها اػت، ًگشفتِ اًجام تاؿذ ؿذُ آًْا ادٍاسی تغییشات تشسػی
 ًؾشیِ ایي اجواؿ .اػت ؿذُ اسایِ هختلف ّای هٌاػثت تِ صیادی کاسؿٌاػی ّای

 اص ًاؿی ًاٌّجاس ٍ ًاهتقاسف ًـیٌیحاؿیِ ٍ هْاجشت کِ اػت آى اص حاکی ّا
  آػتاًِ ؿکؼت ٍ ػاختاسّا دس تقادل فذم تِ هٌجش ٍ اػت تَػقِ ّای تحشاى

  ػَد تِ ّویـِ جوقیت ّا تحشاى ایي دس .ؿَد هی جوقیتی سیضی تشٍى ّای
 ًفَر ّای حَصُ تِ آى ٍسٍد ًخؼت هشحلِ ٍ کٌذ هی حشکت تَػقِ ّای لغة
 .ؿَد هی غیشسػوی اػکاى تِ هٌجش جذیذ ّای لغة

ِافضایؾ التلادی، حثات ؿشایظ دس ٍ هاػت ّوچَى هوالکی ٍیظُ ًـیٌی حاؿی  
 جوقیتی ًَػاًات ٍ ّا تحشاى ّا، تخؾ دس ؽشفیت ایجاد ٍ تَسم کاّؾ ، اؿتغال

 .یاتذ هی کاّؾ غیشسػوی اػکاى ٍ



غیشسػوی اػکاى پذیذُ تا سٍ سٍتِ ؿْشّای ّوِ تش آًکِ تش هـشٍط جذیذ، الذاهات 
 تشای سا ّا حاؿیِ هحیظ دس صًذگی ؿشایظ حذالل تَاًذ هی یاتذ، ؿوَل ٍ فشاگیشی
 ػٌاسیَّای .کٌذ پشًوی سػوی ؿْشًٍذاى تا سا آًْا فاكلِ ٍلی کٌذ فشاّن آًْا ػاکٌاى
 :کشد تـشیح چٌیي تَاى هی سا آًْا تشیي فوذُ کِ یاتذ تحمك اػت هوکي هختلفی

1- ٍضقیت ٍ گشدد هی فشاهَؽ ػشفت تِ ؿَد هی دادُ ّا تافت ایي تِ کِ اهکاًاتی 
 .کٌذ ًوی ایجاد ّا تافت ػاکٌاى دس سا هحؼَػی تغییش آیذ هی ٍجَد تِ کِ جذیذی
 صًذگی هؼتحك سا خَد ٍ ًیؼتٌذ خَؿثیي ًیض ّا حذالل ایي تِ ًؼثت ّا تافت ػاکٌاى
 .داًٌذ هی سػوی ؿْشًٍذاى ّوؼاى تْتشی

2- گزاؿتِ ای حاؿیِ ّای هحلِ اختیاس دس هَسدًیاص سفاّی اهکاًات کِ فاكلِ ایي دس 
 آًْا ػاکٌاى اجتوافی ٍ فشٌّگی اهکاًات ٍ کالثذی ؿشایظ ًؾش اص ؿْش تمیِ ؿَد هی

 .کٌذ هی حفؼ ّوچٌاى ای حاؿیِ ّای تافت تا سا خَد فاكلِ ٍ یاتذ هی تیـتش استمای
3- دسآهذّای حثات ٍ تَسم کاّؾ اؿتغال، افضایؾ عشف تِ التلادی تحَالت اگش 

 هی تالی خَد لَت تِ ّا حاؿیِ تحشاى ًکٌذ، حشکت تَلیذ ّای ّضیٌِ کاّؾ ٍ فوَهی
 هی تقذیل سا ّا حاؿیِ ًاهٌاػة ؿشایظ چٌذ ّش ، تَاًوٌذػاصی ًَؿ اص الذاهاتی ٍ هاًذ
 .تاؿذ داؿتِ دًثال تِ سا ػاختاسی تحَالت تَاًذ ًوی حال ّش تِ کٌذ،

 



ًوی ٍ اػت ای جاًثِ ّوِ الذاهات هؼتلضم غیشسػوی اػکاى ػاهاًذّی  
 ّاتافت ایي ػاکٌاى هَسدًیاص ّای حذالل تأهیي کِ داؿت اًتؾاس تَاى

 تیـتش کِ آًجا اص لیکي .ؿَد ّا حاؿیِ ػاختاسی تماتل سفـ تِ هٌجش
  کِ آًچِ ّش داسد آًْا ػاکٌاى فوَهی فمش دس سیـِ ّا حاؿیِ ّای کاػتی

  . اػت اجشایی تمذم داسای گشدد فمش کاّؾ تِ هٌجش



َُا بَ عٌْاى ـ ًیرّی اًساًی گراًبِاتریي بخص ثرّت هلی است ّ حاضی
 .ضًْذهٌابع سرضار ایي ثرّت بَ رسویت ضٌاختَ هی

َُای خْدگرداى ریسی تْسعَ ّ کارآفریٌی ، ُستَـ قبل از ُر گًَْ برًاه
اّلیي . ضْدًطیي سازهاى دادٍ هیُای حاضیَزا در حْزٍهذیریت درّى

ُا ّ فراُن رسالت هذیریت ضِری سازهاًذُی تطکیالت هذیریتی حاضیَ
ُای خذهاتی ّ رفاُی کردى اهکاًات هْردًیاز آًِا برای جبراى کاستی

 .ساکٌاى است
ای هذیراى ُای حاضیَُای اّلیَ هذیریت ّ رفاٍ در هحلَـ پس از سازهاًذُی

 تْسعَ 
-ُای اجتواعی، هیُا، بر حسب گرٍُّای کارآفریٌی در ایي هحلَبَ آهْزش

ُا هٌجر بَ تطکیل ًِادُای تعاًّی ّ کارآفریٌی اداهَ ایي آهْزش. پردازًذ
بذیي ترتیب تطکیالت اقتصادی الزم برای اقذاهات بعذی سازهاًذُی . ضْدهی
 .گرددهی

 



ِّای هتقذدی اص عشح ّای تَلیذ كٌقتی ٍ التلادی لاتل اجشا تِ ـ هذیشاى تَػقِ اص لثل دػت
ایي عشح ّا حاكل تجضیِ کاسّای تَلیذی تضسگ . ٍػیلِ ًْادّای کاسآفشیٌی سا اًتخاب کشدُ اًذ

تِ اجضای کَچک ٍ ػادُ ای اػت کِ کاسآفشیٌاى آهَصؽ تَلیذ آًْا سا فشاگشفتِ اًذ ٍ اتضاسّای 
تِ ایي تشتیة هَجی اص تَلیذات کَچک دس . الصم تشای تَلیذ ًیض دس اختیاس آًْا لشاس دادُ هی ؿَد

ایي تَلیذات ؿاهل كذّا للن اتضاسّا ٍ ٍػایل کاس ٍ هٌضل ٍ . ایي هحلِ ّا تِ حشکت دسهی آیذ
لغقات كٌقتی ٍ كٌایـ دػتی ٍ ؽشیف اػت کِ تا تشًاهِ سیضی ّای لثلی ٍاسد چشخِ تَلیذّای 
هی ؿًَذ ٍ دس گام ّای تقذی ٍ تا افضایؾ کیفیت ، اهکاى سلاتت تیـتش هی یاتٌذ ٍ ٍاسد تاصاسّای 

 .هٌغمِ ای هی ؿًَذ
 ٍ ـ دس ایي فشآیٌذ تی آًکِ کاسخاًِ ای ػاختِ ؿَد، یا هجوَفِ كٌقتی پیچیذُ ای احذاث گشدد

یا ؿثکِ ّای صیشػاختاسی فؾیوی تِ ٍجَد آیذ، اص صهاى ٍ فضای اضافی ٍ تی اػتفادُ تشای تَلیذ  
هاصاد اسصؽ تِ ٍجَد آهذُ، اص یک عشف هَجة ًَػاصی ٍ . كٌقتی الالم تا اسصؽ اػتفادُ هی ؿَد

ؿَد ٍ اص عشف دیگش ػشهایِ حاًَیِ تْثَد ٍ استمای تَلیذ سا تْؼاصی تافت ّای حاؿیِ ای هی
 .تأهیي هی کٌذ

 ـ تمیِ کاس هذیشاى تَػقِ فثاست اػت اص ًؾاست تش ایي فشایٌذ فؾین تَلیذ، تَػقِ کیفی تذسیجی
 .آى، هحکن کشدى پیًَذ ایي التلاد ًَپا تا تَلیذ هلی ٍ فشاهلی ٍ ًیض تاصاسیاتی ٍ تاصاسػاصی تَلیذات

 



1- آًْا ؿٌاختي سػویت تِ ٍ ای حاؿیِ ٍ خَدسٍ ّای تافت ایي پزیشؽ 
 تافت اص لؼوتی کِ سا ّا تافت ایي تایذ اٍل هشحلِ دس الذاهی ّش اص پیؾ

 .ؿٌاخت سػویت تِ ؿَد، هی هحؼَب ؿْش اص اًکاسًاپزیش جضئی ٍ ؿْشی
 

2- اػاع تش ّا، هجوَفِ ایي ؿٌاختي سػویت تِ اص تقذ تایؼت هی دٍلت 
 سیضی تشًاهِ تا داسًذ، هٌاعك ایي هشدم کِ ّایی اٍلَیت ٍ تالمَُ ّای تَاًایی

 .تپشداصد آًْا تَاًوٌذػاصی تِ هـاسکتی، ٍ تاال تِ پاییي اص
 



3- ِػکًَت کیفیت استمای یا هؼکي تأهیي تشای کاهل ٍ جاهـ سیضی تشًاه 
 اعالفات آٍسی جوـ ٍ کاهل ؿٌاػایی اص تقذ ؿْشی، دسآهذ کن گشٍّْای

  هؼکي تأهیي دس اٍلیِ گام کِ سػذ هی ًؾش تِ چٌیي آًْا اص کافی ٍ الصم
 .گشٍّْاػت ایي دلیك ؿٌاػایی ؿْشی، دسآهذ کن گشٍّْای

4- التلادی ؿشایظ تغییش صهیٌِ تایؼت هی ، گفتِ پیؾ هَاسد تا ّوضهاى 
 ّا تافت ایي ػاکٌاى آیذ، فشاّن ًیض ای حاؿیِ ٍ خَدسٍ ّایتافت دس صًذگی

  ّایی هْاست فمذاى دلیل تِ ًتیجِ دس ًذاسًذ؛ جایی ؿْش کاس تاصاسّای دس
 .آٍسًذ هی سٍی ػادُ کاسّای تِ تٌْا داسد، کاستشد ؿْشی التلاد دس کِ

 اص سا، ؿْشی کاس تاصاس هَسدًیاص ّای هْاست تَاىهی هؼألِ ایي حل تشای
 تِ كٌقتی ٍاحذّای ٍ خلَكی تخؾ کوک تِ یا کاسآهَصی كٌذٍق عشیك

 .کشد کاس آهادُ سا آًاى ٍ داد آهَصؽ ، ًـیٌاى حاؿیِ
 



 هْوتشیي ساّکاسّای ػفاسؽ ؿذُ اص عشف كاحة ًؾشاى تشای ػاهاًذّی
 :اػکاى غیشسػوی 

ِصا کشدى سؿذ ؿْشی ٍ  ای تشای دسٍىتذٍیي اػتشاتظی تلٌذهذت هٌغم
 .تغییش تٌیادیي ػاختاس اجتوافی ٍ التلادی جاهقِ 

-  جلَگیشی اص سؿذ ػکًَتگاّْای لثلی، یا ایجاد ػکًَتگاّْای جذیذ
 سػوی دس حذ تَاى هالی کن دسآهذّا

-  ایجاد دػتشػی تِ هٌاتـ افتثاسی ٍ خشدُ ٍام، تِ ٍیظُ تشای ؿاغالى دس
 تخؾ غیشسػوی

- ِّای صیشتٌایی ٍ  تـشیک هؼافی تا ػاکٌاى دس احذاث ٍ استمای ؿثک
 .سػاًیخذهات

 

 



-  حوایت اص تـکیل ػاصهاى ّای غیشدٍلتی داٍعلةِ کوک ّای فٌی تشای
 ػاکٌاىِ غیشسػوی ٍ ًیض هـاٍسُ ٍ هیاًجیگشی تیي ایـاى ٍ تخؾ دٍلتی

-  تغییشات فشایٌذ تشًاهِ سیضی ٍ عشاحی ؿْشی دس جْت هـاسکت فشاگیش
ػاکٌاى، اص اتتذای ًیاصػٌجی ٍ تقییي اٍلَیت ّا تا پایاى تْشُ تشداسی ٍ  

 ًگاّذاسی پشٍطُ ّا

-  تأهیي اهٌیت الاهت ٍ تشلشاسی ػاص ٍ کاسّای هـخق تشای حل اختالفات
حمَق هؼکي ٍ هـخق ؿذى ٍضقیت هالکیت ّا ٍ تَافك دس جاتِ جایی 

 .ّای ًاؿی اص ػاهاًذّی ػکًَتگاّْای غیشسػوی
 


